Επιχορηγημένο Πρόγραμμα

Planning & Control
of F&B Operations
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μάθετε τις τελευταίες εξελίξεις στις διαδικασίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του κόστους στις επιχειρήσεις τροφίμων
και ποτών σε αυτό το βασικό μάθημα Διοίκησης.

Ως μέρος του F&B Management Specialization, αυτό το μάθημα διερευνά πώς ο σχεδιασμός κι ο έλεγχος μπορούν να βοηθήσουν τα
τμήματα να λειτουργούν πιο έξυπνα, να ανταγωνίζονται για μια θέση στην αγορά και να προσδίδουν αξία στους πελάτες. Οι

επαγγελματίες θα μάθουν για τα συστήματα σημείων πώλησης και άλλες νέες τεχνολογίες, ενώ η νέα «Αποτελεσματική τακτική ελέγχου»
που εμφανίζεται σε όλο το πρόγραμμα υπογραμμίζει τις βασικές αρχές της αποτελεσματικής διαχείρισης τροφίμων και ποτών.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης και ηγεσίας
• Τμηματικές δεξιότητες σχεδιασμού και οργάνωσης
• Δεξιότητες στη μείωση του κόστους και την αύξηση
της αποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το «Planning & Control of F&B Operations» απευθύνεται σε

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• Έναν πιστοποιημένο και άρτια εκπαιδευμένο Υπεύθυνο
Τροφίμων και Ποτών που θα χρησιμοποιεί γνώσεις και
μεθοδολογίες προς όφελος και για την προώθηση
της επιχείρησης
• Οι επιχειρήσεις, θα εργοδοτούν με υπερηφάνεια
εκπαιδευμένα στελέχη με δίπλωμα που απονέμεται
από ένα παγκοσμίου φήμης φορέα Πιστοποίησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

Διευθυντές ή Επόπτες στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και Ποτών στις
βιομηχανίες Φιλοξενίας και Εστίασης, συμπεριλαμβανομένων των
Ιδιοκτητών και των Διευθυντών Εστιατορίων και Μπαρ.

Αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών για
απόκτηση του Τίτλου Εξειδίκευσης στο
Food & Beverage Management, από το AH&LEI.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αντώνης
Αντωνίου

Tel: +357 25109025
Email: info@polykarpouhrd.com
Web: www.polykarpouhrd.com

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Planning & Control of F&B Operations
Ημερομηνίες:

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 Οκτωβρίου 2021
3, 5, 10, 12 Νοεμβρίου 2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όνομα

Θέση

Τηλέφωνο

Email

1.
2.
3.
4.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όνομα Εταιρίας:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Email:

Τηλέφωνο:

Fax:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Διάρκεια: 42 ώρες
Webinars / Online
Ώρες: 09:00 – 13:15
Κόστος μετά την επιχορήγηση: €236 + VAT (180.50)

Αρχικό κόστος: €950 + VAT (180.50) Ειδική τιμή για ατομική συμμετοχή

Επιχορηγούµενο από:
Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις που
συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα
κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης

ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Tel: +357 25109025 Fax: +357 25104450
Email: info@polykarpouhrd.com
Web: www.polykarpouhrd.com

